
DERS DIŞI ETKİNLİK DERSİNDE AKILLI KART SİSTEMİNİN KULLANIMI 
 
Yoklama alımlarında sabit ve mobil cihaz olmak üzere iki tip cihaz kullanılmaktadır. Sabit 
cihazlar çevrimiçi ve mobil cihaz ise çevrimdışı çalışmaktadır. Bu cihazlarla yoklama 
alımlarında bazı farklılıklar bulunmaktadır. 
 
1) SABİT CİHAZLAR 

Cihazların bulunduğu salonlar; A Blok Büyük Konferans Salonu, E Blok Konferans Salonu, 
F Blok Konferans Salonu ve Rektörlük Konferans Salonu (Eski Kütüphane) şeklindedir. 
 
a) Cihazlarla Yoklama Alınması: 
1- Cihazlar, giriş-çıkış işlemlerine etkinlik için tanımlanmış olan yoklama zamanları dışında 
izin vermez. Art arda etkinlik olmadıkça yoklama zamanları etkinliklerin başlangıç 
saatinden 30 dakika önce ve etkinliklerin bitiş saatinden 30 dakika sonradır. Etkinliğin 
başlangıç saatinden 30 dakika önce yapılan girişler, etkinliğin başlangıç saati olarak; 
etkinliğin bitiş saatinden 30 dakika sonra yapılan çıkışlar, etkinliğin bitiş saati olarak 
sisteme kaydedilmektedir. 
 
2- Cihazlar, her kart için 60 saniyelik zaman dilimlerinde ikinci defa okutmaya izin 
vermemektedir. Bazı öğrencilerin yanlışlıkla birden fazla kart okutmasından dolayı giriş-
çıkış işlemi aynı zamana denk geldiğinden, etkinlikte kalma süresi sıfır olmaktaydı. Bu 
nedenle böyle bir önlem alınmıştır. 
 
b) Yoklama Sırasında Yapılan Bazı Hatalar 

1- Giriş için kart okutulduktan sonra giriş işleminin yapılıp yapılmadığı konusunda 
tereddütte kalınıp, tekrar tekrar kart okutulduğundan etkinlikten çıkış yapılmaktadır. Oysa 
60 saniyelik süre içerisinde birinci kart okutmadan sonra yapılan kart okutmalarında girişin 
yapıldığına dair cihazın ekranında uyarı çıkmaktadır. 
2- Bazı öğrencilerin kartlarını kendileri okutmayıp başkalarına okutmasından dolayı giriş-
çıkış işlemlerinde hatalar oluşabilmektedir. Bu tür hataları en aza indirmek için her 
öğrencinin kartını kendisinin cihazlara okutması gerekmektedir. 
3- Öğrencilerin cihazların ekranındaki uyarıları dikkate almadığı farkedilmiştir. Bu nedenle 
giriş-çıkış işlerimde yaşadıkları sorunları etkinlikte kalma süreleri OBS’de yayınlandıktan 
sonra farketmektedirler. Süreler OBS’de yayınlandıktan sonra kayıtların düzeltilmesi 
zaman alabilmektedir. 
 
2) MOBİL CİHAZ (EL TERMİNALİ) 
a) Cihazlarla Yoklama Alınması: 
1- Bu cihaz, çevrimdışı çalıştığından etkinlik saatleri dışında da kayıt almaktadır. Cihazın 
internet bağlantısı yapıldığında çevrimdışı tüm kayıtlar sisteme aktarılır; ancak etkinliğin 
yoklama süreleri dışında yapılan kart okutmaları bu sırada geçersiz sayılır. Bu yüzden bu 
cihazla alınan yoklamalarda etkinliklerin başlangıç-bitiş saatlerini dikkate alarak kartlar 
okutulmalıdır (30 dakikalık ek yoklama süreleri bu cihazda da geçerlidir). 
2- Cihaza süre sınırlaması olmadan istenildiği kadar üst üste kart okutması 
yapılabilmektedir. Cihaza internet erişimi sağlandıktan sonra, her kart için ilk okutmadan 
sonraki 60 saniyelik süre içerisindeki okutmalar geçersiz sayılacaktır. Bu önlem, yanlışlıkla 
çıkış işlemerini önlemek için alınmıştır. 
 
b) Yoklama Sırasında Yapılan Bazı Hatalar 

1- Cihaz çevrimdışı çalıştığından cihazda güncel kartlara ait bilgi bulunmayabilir. Örneğin 
bugün basımı yapılan bir kart, aynı gün içerisinde bu cihazda tanımsız olacaktır. Bu 



nedenle bu kartla yapılan giriş-çıkışlar sisteme kaydedilmeyecektir. Yeni basılan kartlar bir 
sonraki gün bu cihaza tanımlanmaktadır. 
2- Cihazlar çevrimdışı durumda kayıt aldıklarından öğrenciler etkinliğin yoklama saatleri 
dışında yapılan giriş-çıkış işlemlerinin de sisteme kaydedileceğini düşünmektedirler. Ancak 
yoklama saatleri dışındaki yoklamalar sisteme kaydedilmektedir. 
 


